Clubblad Maart 2019
Uitnodiging contactavond 22 Maart
Beste Diamantvink-leden, Ik ben door uw vereniging gevraagd om
een lezing te geven over de kleurkanaries. Ik ben reeds 38 jaar
keurmeester, eerst bij de ANBvV en nu sinds enkele jaren bij de
NBvV.
Zelf heb ik vanaf mijn jeugd al vogels, met de “paplepel” in gegoten
want ook mijn vader was een zeer fanatieke vogelkweker. Door de
voorzitter van mijn vereniging ben ik destijds aangespoord om
keurmeester opleiding te gaan volgen. Dat heb ik na lang aarzelen
gedaan bij de heer Meenink in Vorden, en na twee jaar ben ik
geslaagd voor de opleiding, maar dan begint pas het echte leerproces.
Zelf ben ik al die jaren steeds bezig geweest om bij te blijven, vaak
gewisseld van kleurslagen, zeker steeds de nieuwe kleurslagen.
Ik vind het een taak van een keurmeester om bij te blijven, de een
doet dit door veel literatuur te lezen, de ander door de kweek zelf op
te pakken. Zeker als voorzitter van een technische commissie wordt
van je verwacht dat je bijblijft.
Mijn lezing zal ik houden aan de hand van een power-point
presentatie.
Het liefst doe ik dat samen met de aanwezige leden, zodat er een
mooie wisselwerking ontstaat.
Uiteraard zal en kan ik mijn eigen mening geven.
Thema’s als selectie etc. zullen zeker worden behandeld. Maar ook
het bespreken van de standaardeisen en de verschillen tussen de
COM en NBVV zullen tussendoor worden belicht.
Ik hoop er samen met u, een voor iedereen leerzame avond van te
maken. Tot Vrijdag 22 Maart !
Rein Grefhorst.

Het leven van een vogelliefhebber.
Deel 1. Waarom vogels.
Hoe komt het dat de ene mens van vogels gaat houden, een ander
gaat vissen, voetballen, bergbeklimmen, hardlopen enz. enz. We
moeten blij zijn dat er nu zoveel liefhebberijen zijn die de mensen
kunnen beoefenen. Vele van ons hebben nu wel de tijd hobby’s, onze
ouders hebben die niet gehad, die werkte alleen maar om de kinderen
op te voeden. Zelf ben ik in de tijd van niets hebben opgegroeid,
maar wat we nu allemaal hebben heel veel. Nu we in een appartement
zijn gaan wonen waar ik geen vogels meer kan houden, zien we wel
veel vrije vogels vanaf het balkon. Maar waarom ben ik vanaf mijn
10e jaar vogels gaan houden ? Misschien wel om hun vrijheid die ik
zelf ervaarde waar ik toen woonde namelijk aan het
Braassemmermeer, Noordkade 12. Met heel veel vrijheid, de ouders
hadden het druk en de buurt had weinig last van de overheid. Geen
aanvragen van vergunningen om hokken te bouwen, wij waren er
altijd mee bezig. Er zijn veel bouwsels gemaakt van oud hout (er
waren nog geen bouwmarkten) en er was geen geld. Zelf ben ik eerst
duiven gaan houden, waarom ? Ik weet het niet, het zal wel om de
vrijheid zijn gegaan, het fascineerden mij toen dat ze terug komen
van hun vrije vlucht. Na 2 jaar duiven houden ben ik gestopt, de
oorzaak, ondanks dat het hok op het platte dak stond zijn ze toch
opgevreten door de ratten een grote teleurstelling. Daarom ben ik
weer een hok gaan maken in onze oude en koude schuur voor het
houden van vogeltjes. Aan alle kanten kwam er gaas om onze
vrienden de ratten tegen te houden. Ze waren met vele aanwezig, ze
aten gewoon tussen de kippen mee, geen probleem. Waarom zoveel
ratten in die tijd ? De achterzijde van ons huis grensde aan de
groenteveiling, de voorzijde aan inleggerij S. van Ruiten. Goed voor
de ratten, er was nog geen riolering. Mijn eerste vogels waren
natuurlijk Zebravinken, er waren toen drie kleuren, grijs, bruin en
wit. Later kwamen er Japanse meeuwen, het waren sterke vogels, dat
was wel nodig in die koude schuur aan het Braassemmermeer.

Door het ouder worden ging ik 13 jaar oud naar de ambachtsschool
en op 15 jarige leeftijd werken, 55 uur in de week voor het loon van
10 gulden. Geen probleem, ik moest het toch afgeven aan mijn
ouders.
Daarna is het vogels houden door mij verwaarloost, door werken en
avondschool was er daardoor weinig tijd meer over voor het
verzorgen van de vogels. Later moest ik alles slopen van mijn
moeder. Hoe het toen verder ging met het houden van vogels ????
Dat komt in het 2e deel.
Groeten, Piet van Ruiten.

Verjaardagen April:
04 April, Gerrit de Koning uit Oude Wetering.
25 April, Peter van Es uit Roelofarendsveen.
29 April, Harry Opdam uit Roelofarendsveen.

Agenda Maart, April:
Maart:
Vrijdag 22 Maart, contactavond. Lezing over kanaries door Rein
Grefhorst.
April:
Vrijdag 12 Maart, kaartavond. Aanvang 20:00 uur.
Zaterdag 13 Maart, vogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur.
Vrijdag 26 April, contactavond. Aanvang 20:00 uur.

Verslag 62e jaarvergadering van
v.v. “De Diamantvink” op 22 Februari 2019:
Afmeldingen zijn binnengekomen van: Jos Hoogenboom, Jan Lubbe,
Jos v/d Meer, Walter van Scherpenzeel en Wim Rijsbergen.
Aanwezig: voltallig bestuur en 24 leden.
1. Opening door onze voorzitter (Hans van Egmond): Welkom, speciaal
aan onze ereleden Piet van Ruiten en Arie v/d Voorn. Afgelopen jaar
is 1 van onze leden overleden; Ben Wordragen. Hij kwam vaak op de
beurs even kijken. Ook willen we stil staan bij het overlijden van 1
van onze handelaren op de beurs, Joop Turenhout. Een moment stilte
word in acht genomen.
Hans gaat verder en vraagt de aanwezige elkaar tijdens de vergadering uit te laten praten en respect te hebben voor elkaars mening.
De voorzitter stelt voor om de punten 2 en 3 van de agenda om te
draaien. Er is geen bezwaar van de leden dus gaan we door met de
mededelingen.
2. Mededelingen:
De duimbokaal 2018 is gewonnen door Paul Hoogenboom met 925
punten, 2e werd Kees Meijer met 922 punten en 3e werd Ton van der
Wereld met 921 punten. Paul ontvangt onder luid applaus de
DUIMBOKAAL en de door Ben Delsasso beschikbaar gestelde
cadeaubon.
Huldigen wereldkampioenen:
Janus van Seggelen, Bert v/d Jagt, Paul Hoogenboom, Piet Hagenaars
en Kees Meijer. Deze leden krijgen een plaquette van chocolade van
v.v. “De Diamantvink”. Henry van Rijn kreeg een kleiner exemplaar
voor zijn zilveren en bronzen medailles.
3. De keurmeesters voor de komende rayontentoonstelling en onze 62e
onderlinge tentoonstelling zijn, voor de kanaries: Dhr. Muilwijk
(kleur), dhr. Barfuss (kleur en postuur) en dhr. Bagus (postuur). Voor
de tropen zijn dat: Dhr. Westland en dhr, Streefkerk. Voor de tropen
en parkieten dhr. Vos. Tot slot komen voor de parkieten: Dhr.

de Harder en dhr. Steinz.
Bij 1 van de districtsvergaderingen vorig jaar kregen we te horen dat
het voor eigenaren van clubgebouwen mogelijk is om
energiebelasting terug te vragen. Onze financiële mensen Jan en
Wilco zijn hier ingedoken. Eerst gekeken wat de voorwaarde waren,
daarna inleveren van de gevraagde stukken. Uiteindelijk is het gelukt
om energiebelasting van 2014 t/m 2018 terug te krijgen. Dit is toch
bij elkaar zo’n € 1900,-. Vanaf dit jaar moeten we het verzoek tot
teruggave jaarlijks inzenden.
Het bestuur heeft ons clubgebouw aangeboden bij het districtsbestuur
voor de districtstentoonstelling van 2020. Omdat we nu een stichting
districtstentoonstelling Zuid-Holland hebben wordt de vereniging
veel werk uit handen genomen. De stichting verzorgd alle
administratie. Wij verzorgen alleen de locatie en toebehoren. We
willen onze 63e onderlinge tentoonstelling gewoon in week 45
houden. De districtstentoonstelling wordt dan gehouden in week 51
(18 en 19 of 18 t/m 20 December). Als locatie denken we aan onze
huidige locatie en een lokaal van de motorclub. Dit omdat het de
afgelopen jaren al veel moeite kostte om de 1000 vogels te halen.
4. Ingekomen stukken de vergadering betreffende:
Brief van Kees Meijer, Jos Hoogenboom en Alfred van Zanten
behandelen waarin zij uitleg vragen over het verwijderen van v/d
Aart van de beurs. Wilco geeft antwoord omdat hij e.e.a. namens het
bestuur heeft geregeld. Stap voor stap wordt het hele verhaal verteld
waaruit duidelijk blijkt dat het destijds de keuze van v/d Aart is
geweest om per direct niet meer op de beurs te komen.
Kees wil graag meer antwoorden. Waarom stond deze brief niet in
het clubblad? Het bestuur heeft de brief als ingekomen stuk
behandeld. Kees neemt geen genoegen met het antwoord van het
bestuur. Er volgt een hevige discussie over en weer. Men wordt het
niet eens. Pieter van Schaick vraagt de aanwezigen eens goed na te
denken waar ze nu mee bezig zijn!
5. Notulen jaarvergadering 23 februari 2018:
Henry van Rijn zijn vraag over de keuring van vorig jaar heeft toch

nog wat opgeleverd. Via de keurmeestersvereniging is hij goed op de
hoogte gehouden.
6. Jaarverslag secretaris 2018:
Geen opmerkingen.
7. Bestuursverkiezingen:
Aftredend zijn de penningmeester (Jan Hoogenboom), de 2e
secretaris (Paul Hoogenboom) en de commissaris (William Wolvers).
Jan en William hebben te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor
een volgende periode. De 2e secretaris Paul Hoogenboom heeft te
kennen gegeven e.e.a. niet meer te kunnen combineren met zijn
drukke werkzaamheden. Paul is dus niet beschikbaar voor een
volgende periode. Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich
melden bij het bestuur, zij moeten 5 handtekeningen van seniorleden
kunnen overleggen.
Jan en William worden herkozen, waarvoor dank.
Paul wordt bedankt voor de jaren dat hij in het bestuur heeft gezeten.
Namens de vereniging krijgt Paul een cadeaubon.
8. Voorstellen vanuit het bestuur.
a. Aanpassing prijzen bij tentoonstelling
Het bestuur stelt voor om bij de onderlinge tentoonstelling de keuze
voor bekers te beperken tot alleen een kampioensbeker.
De afgelopen jaren zien wij dat steeds meer leden als prijs bij de
tentoonstelling kiezen voor een waardebon in plaats van een beker.
Afgelopen jaar zijn er zelfs prijzen van de zichtzending
overgebleven. Vandaar dat wij voorstellen dat de prijzen voor de
tentoonstelling standaard waardebonnen worden en dat de leden
alleen bij een kampioensprijs kunnen aangeven dat zij liever een
beker willen ontvangen in plaats van een waardebon.
Janus stelt voor om een uitzondering te maken voor jeugdleden en
nieuwe leden. Hij weet nog goed dat hij zijn eerste medaille won.
Zijn mooiste prijs ooit. De meeste aanwezige kunnen zich hier wel in
vinden. De tentoonstellingscommissie zal dit in het achterhoofd
houden.
9. Voorstellen vanuit de leden:
Er waren geen voorstellen van de leden binnen gekomen.

10. Financieel verslag 2018:
Jan deelt het verslag uit.
De stukken zullen na de vergadering ook weer ingeleverd dienen te
worden.
11. Pauze:
12. Behandeling financieel verslag:
De penningmeester (Jan Hoogenboom) neemt blad voor blad de
financiën door. Een zeer positieve balans is het. Hans gaat gelijk nog
wat geld uitgeven. Fred en Leny hebben dit jaar weer geholpen met
het schoonmaken van het clubgebouw. Beide ontvangen een
cadeaubon namens de vereniging.
13. Begroting 2019:
Jan neemt punt voor punt de begroting door.
Er zijn geen vragen over de begroting.
14. Verslag kascommissie, Piet v/d Meer en Henry van Rijn:
Piet neemt het woord. Alles is gecontroleerd en in orde bevonden.
Piet en Henry stellen voor om Jan decharge te verlenen. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
15. Benoeming nieuwe kascommissie:
De kascommissie voor 2020 bestaat nu uit: Henry van Rijn en Peter
Hoogenboom.
16. Benoeming nieuw reserve kascommissielid:
Piet Koek meldt zich aan, waarvoor dank.
17. Rondvraag:
Ton Hoogenboom, zou graag zien dat de stickers en de ledenlijst
kloppen. Ook is de maandaanduiding niet meer aanwezig in het
clubblad. Hier gaan we een oplossing voor zoeken.
Janus van Seggelen, wil toch nog wat zeggen over de wereldshow.
De onderste kanaries waren slecht verlicht. Worden de klachten van
de leden wel behandeld ? Piet Hagenaars weet te vertellen dat dit wel
gebeurd. De verlichting was al een stuk beter dan het jaar ervoor. De
onderste kooien zullen altijd wat donkerder zijn omdat de kooien

recht boven elkaar staan. Dit is ook de reden dat dit bij onze eigen
stelling niet zo is.
Kees Meijer, wil nog wel even kwijt dat het een kwalijke zaak was
dat de Neophema’s in klapkooien zaten. Dat is een keuze van de
organisatie geweest, geen gelukkige achteraf gezien.
Piet van Ruiten, is er al iets gebeurd met zijn vragen van vorig jaar?
Zijn zonnepanelen niets voor op het clubgebouw? Daar is navraag
over gedaan, dat werd niet geadviseerd. Aanvragen speld voor de
secretaris? Dat is nog niet gebeurd.
Willem Oostveen, meldt dat hij jammer genoeg geen vogels meer
heeft.
Ben Delsasso, u kunt weer entstof bestellen, graag zo spoedig
mogelijk. Ben had nog wat kritische punten over de wereldshow. De
letters in de catalogus waren wel erg klein. Verder is het vreemd dat
Ben in Zwolle veel lopers met teveel vogels heeft gezien. Wij mogen
het niet tijdens onze beurzen. Er is veel geld in kas, kunnen we niet
wat voor de leden doen, veel leden zijn natuurlijk al aardig op
leeftijd. Het bestuur gaat hier over nadenken.
18. Sluiting.
Hans bedankt de aanwezig voor hun komst en hun inbreng.

Entstof voor kanaries bestellen via Ben Delsasso
Beste kanariekwekers.
Tijdens de afgelopen ledenvergadering heeft Ben aangeboden om
voor de leden die dat willen entstof te bestellen. Het bestuur van V.V.
de Diamantvink waardeert het zeer dat Ben dit voor onze leden wil
doen. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan wil Ben dit graag
uiterlijk woensdag 20 maart 2019 van u horen.
U kunt dit via email of telefonisch aan Ben doorgeven.
Ben zijn gegevens zijn:
Telefoonnummer: 06-27129545 / Email: marjaben@hotmail.com
De prijs per flacon bedraagt ongeveer € 35,00.

Vergeet niet uw ringen te
bestellen voor het kweekjaar
2019 !!!!
Dit kan nog tot en met de
contactavond van 22 maart
2019.
De 4e en tevens laatste ronde
levering uiterlijk 15 mei.

Ik heb nog ringen liggen voor dhr. T. Huffmeyer en
dhr. L. v/d Hoorn.
Met vriendelijke groet,
René Rijsbergen,
ringencommissaris

Dagje vogelbeurs Zwolle
Op zaterdag 23 Februari was het weer, de op één na grootste
vogelbeurs van Europa in de IJselhallen in Zwolle. De vogelbeurs
werd bijna niet meer gehouden, omdat de organiserende vereniging
(De Vogelvriend) er mee stopte, omdat het geheel te groot is
geworden om te organiseren, maar de organisatie wordt nu gedaan
door firma Heesakker en Libema beurzen.
Het was de dag na de jaarvergadering. Goed dat Walter van
Scherpenzeel mijn chauffeur was, want de cola vieux was nog niet
helemaal verdampt, zeker niet om 7 uur ‘s morgens . Het is overigens
na een jaarvergadering heerlijk ontspannen om weer tussen stellingen
door te lopen en echt met de hobby bezig te zijn, even de sores van de
dag ervoor vergeten. Overigens viel het allemaal wel mee tijdens de
jaarvergadering. We waren vroeg klaar en overal is volgens mij weer
duidelijkheid in gekomen, mocht dat al niet zo zijn. Iedereen tevreden
houden weet ik, dat dat een utopie is. Toch nog wat geleerd in 15 jaar
het verslag van de jaarvergadering eens te lezen in dit clubblad.
Verder dus met de beurs in Zwolle. Na een vlotte reis, het laatste
stukje toch nog in de file, waren we rond 9.00 uur bij de kassa. Met
een E-ticket konden we zo doorlopen was de gedachte, maar er waren
er nog een paar honderd die via de computer hun entreebewijs
hadden besteld. Gewoon wachten in de rij dus. Gelukkig was het
mooi weer. Er schijnen zo’n 7000 bezoekers te komen op deze
vogelmarkt en niet alleen uit Nederland volgens de media, ook uit
Canada, Koeweit, Dubai , Verenigde Staten, België, Italië,
Denemarken, Duitsland en Engeland, dus soms versta je ze echt niet.
Eindelijk binnen gekomen heb ik met Walter afgesproken dat we
elkaar rond 12.00 uur weer zullen zien bij de ingang. Hij moest
immers met allerlei afgesproken mensen nog wat vogels
verhandelen .
Ik was op zoek naar nog wat Engelse parkieten (tegenwoordig
standaardparkiet genoemd, nog steeds wennen aan die naam) en al bij
het derde pad zaten er een paar voor een niet te gekke prijs, dus maar
mee genomen.

Overigens varieerde de prijs van de Engelse grasparkieten tussen de
20 tot 40 euro per stuk. Ik kon overigens niet altijd zeggen dat die
van 40 euro nou veel beter waren als van 20, maar dat was mijn
bescheiden mening natuurlijk.
Er zat er nog veel meer van diverse pluimage, van zebravink tot ara,
alles is daar te koop en er moet gezegd worden, de lopers horen toch
echt wel tot het verleden en te veel vogels in een kooi kwam ook
bijna niet meer voor. Ja, bijna iedereen vindt zelf wat hij teveel in een
kooi vindt.
Volgens mij als je veel vogels hebt en je wilt ze voor een redelijke
prijs kwijt, is het best aantrekkelijk om een keer met een paar man in
Zwolle te gaan staan en als het er verzorgd uitziet, verkoop je
gegarandeerd daar een aantal vogels. Van de Wereld staat er
overigens al jaren en verkoopt er volgens mij goed. Ton zeker, maar
die heeft nu eenmaal goeie vogels (zijn, zijn eigen woorden en ik
sluit me er natuurlijk bij aan, gezien de resultaten op diverse
tentoonstellingen, kan ik ook niet anders).
Er stonden op deze beurs ook nog hoornparkieten, een vogel die toch
altijd wel mijn aandacht trekt. Groen met een rode kop, lijkt een klein
beetje op de kakariki, is geloof ik ook familie en heeft twee verlengde
veren op de kop. De vraagprijs van 800 euro per koppel was mij iets
te hoog, maar 3 jaar geleden was het nog 1300, dat is 500 minder, dus
zijn ze over een jaar of 5 ook voor de gewone bloemenverver
betaalbaar.
Om ongeveer 12.00 uur was ik alle paadjes doorgesneld, ik kijk nu
eenmaal niet naar andere vogels dan parkieten, had nog een valk en
wat grasparkieten vergaard, dus besloten Walter en ik weer
huiswaarts te gaan en onderweg nog wat te eten. De hamburger met
friet in dat restaurant bij Nunspeet was overigens zo groot, dat ook
Walter ‘s avonds geen honger meer had.
Het was weer een mooi jaarlijks uitje. In september is deze beurs
weer. Helaas valt-ie dan samen met onze corso en kom ik er niet, dus
volgend jaar 2020 maar weer. Voor wie eens wat bijzonders wil zien
op vogelbeursgebied moet daar zeker een keer heen, al was het maar
om te kijken. Onze hobby loopt terug, vooral voor kleine

vogelbeurzen is het soms moeilijk om het te organiseren, laat staan
een paar handelaren te krijgen. Zelfs Boskoop zie ik de laatste tijd dat
het wat minder lijkt te gaan.
Maar voor de Zwolse vogelmarkt moesten zelfs mensen ergens
anders met bussen van een parkeerplaats worden gehaald, die bij de
IJselhallen was vol.
Zulke evenementen blijven blijkbaar wel in trek in binnen en
buitenland .
uw voorzitter, Hans van Egmond .

Kaartuitslag 8 maart
Aanwezig 40 kaartliefhebbers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wilco Hogenboom
Greet van Zanten
Kees van Hameren
Fred Huigsloot
Willem Hogenboom
Marian Hoogenboom
Marcel Kerkvliet
Leendert van der Luit
Jos van de Voorn

5.591 punten
5.436 punten
5.173 punten
5.162 punten
5.055 punten
5.050 punten
4.946 punten
4.857 punten
4.840 punten

Poedelprijs voor Leny Hoogenboom met 3.734 punten

Bestuurder gezocht
Zoals u waarschijnlijk wel weet, is Paul Hoogenboom gestopt als
bestuurslid van de Diamantvink, dus zijn we op zoek naar een
zevende man of vrouw die plaats wil nemen in het bestuur. We zijn
dus niet op zoek naar iemand die een auto wil besturen, zoals de titel
hierboven doet vermoeden zie ik nu, maar iemand die ons team weer
compleet maakt. Wij vinden nu eenmaal dat het bestuur van de
Diamantvink uit 7 man moet bestaan en alle leden van het bestuur
genoeg heeft aan de taken die ze nu doen.
Het mooiste is als er iemand komt die ook nog een beetje handig is
met een computer.
Taken van bestuursleden staan niet echt vast en er kan natuurlijk
altijd geschoven worden met wat de een en wat de ander doet .
Wij willen graag dat bijvoorbeeld het clubblad iedere maand op uw
mat valt, zodat ook een ieder weet wat er gaande is bij de vereniging.
We willen ook zeker dat de contactavond vers in het geheugen zit en
u weet wat of wie er komt op die avonden. Inmiddels heb ik wel de
ervaring dat er meestal niet zomaar iemand zich meldt, maar mocht u
toch eens willen weten wat het zoal inhoudt om in het bestuur van
onze mooie, gezonde vereniging plaats te nemen, schroom dan niet
om mij of een van de andere bestuursleden te benaderen.
We houden van september tot mei iedere maand een vergadering in
het begin van de maand. Deze duurt meestal hooguit twee uur, dus
van ongeveer 20.00 uur tot 22.00 uur, dat is zelfs voor de nog
werkende leden wel te doen . Overigens zoeken we ook nog iemand
die de tentoonstellingscommissie wil komen versterken: 1 of 2
personen die tijdens en voor de tentoonstelling de handen uit de
mouwen willen steken en Wilco zijn taak wat helpen verlichten.
De Diamantvink bestaat uit ongeveer 120 leden, dus moeten er toch
wel één of een paar personen zijn die zin hebben om een paar uurtjes
per maand op te offeren voor de vereniging. Er zijn in het verleden
wel verenigingen gestopt omdat er geen bestuursleden meer waren,
maar dat laten we hoop ik toch niet gebeuren??
Dus vraag er eens naar tijdens een van onze activiteiten wat u voor de
Diamantvink kan betekenen. Ik hoor het graag!
Uw voorzitter: Hans van Egmond

Diamantvink heeft weer gewonnen van De Witkop
Op vrijdagavond 1 maart hebben we weer gekaart tegen onze buren
P.V. de Witkop om de Bertus van der Meer wisselbokaal. Dit jaar
waren wij de gastheer en met Leny en Hans achter de bar lukte dat
prima. Het was weer een gezellige avond en iedereen kreeg op tijd
zijn hapje en zijn drankje.
Jan Hoogenboom en Hans v/d Meer hadden ieder weer 20 kaarters
geregeld om onderling uit te maken wie er met de Bertus van der
Meer wisselbokaal naar huis zou gaan.
Na de eerste ronde stond de Diamantvink meteen 4.000 punten voor
en na de tweede ronde was dat al opgelopen tot 9.000 punten. Toen
was al duidelijk dat de Diamantvink ook dit jaar weer zou gaan
winnen. In de derde ronde verkleinde De Witkop de achterstand nog
wel iets, maar de wisselbeker staat weer voor een jaar in ons
clubgebouw. De uitslag was deze avond als volgt:
De Witkop 88.432 punten en De Diamantvink 96.228 punten.
Met zo’n voorsprong is het logisch dat ook de meeste individuele
prijzen voor kaarters van De Diamantvink waren. De prijswinnaars,
die met een heerlijke vleesprijs huiswaarts gingen, waren:
1.
Co Droogh
2.
Piet Zoet
3.
Jan v/d Zwet
4.
Fred Huigsloot
5.
Jannie Hoogenboom
6.
Jos v/d Voorn
7.
René Klein
8.
Fred Hoogenboom
9.
Thea v/d Zwet
Poedel: Huub v/d Meer

Diamantvink
Diamantvink
Witkop
Diamantvink
Diamantvink
Diamantvink
Witkop
Diamantvink
Witkop
Witkop

5.527 punten
5.391 punten
5.351 punten
5.303 punten
5.245 punten
5.234 punten
5.137 punten
4.955 punten
4.947 punten
3.275 punten

Vrijdag 6 maart 2020 staat al weer in de agenda. Dan zijn we te gast
bij De Witkop en moeten we de eer weer hooghouden.

